MINNESANTECKNINGAR

1 (6)

Mötesdatum

2019-05-22
Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09.00 – 10.10

Närvarande

Marie-Louise Söderström socialnämnden,
Helene Molander socialnämnden,
Marianne Samuelsson fritids- och kulturnämnden,
Karl-Ove Johansson PRO,
Ulla Berndtsson PRO,
Margareta Jurstrand SPF Seniorerna Aktiv,
Birgitta Rodenius SPF Seniorerna Aktiv,
Lenie Gustavsson SKPF,
Sören Holmberg PRO,
Cina Jangeborn SPF Seniorerna Aktiv,
Monika Gustavsson, tf vård- och omsorgschef
Inger Smedbrant, handläggare
Marie-Louise Johansson, kostchef, punkt 2
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1. Föregående minnesanteckningar
Ordförande Marie-Louise Söderström informerar att
kommunfullmäktige har beslutat att kommunens råd ska föra
minnesanteckningar då det inte är ett beslutande organ.
Minnesanteckningar från kommunala pensionärsrådets möte den 27
februari 2019 läggs till handlingarna.

2. Information från kostchefen
Marie-Louise Johansson, kostchef, informerar om kostenheten. De
tillagar måltider till cirka 3 500 gäster/dag inom förskola, skola och
äldreomsorg varav cirka 200 gäster tillhör äldreomsorgen.
De har flertalet lagar och regler att följa, även riktlinjer tagna av
nämnderna.
Matsedeln rullar på 14 veckor, med vissa justeringar vid till exempel
storhelger. Uppföljningar sker 4-6 gånger/år med kostombud från
varje särskilt boende. Kostombuden har med sig synpunkter från
bland annat brukarråden.
Alternativa måltider

Varje dag finns möjlighet att byta ut dagens rätt vid middag och
kvällsmål mot alternativ meny där det finns fyra olika alternativa
måltider. Alternativa menyn förändras två gånger per år, 1 maj och 1
oktober.
Kök – Åspegeln

Köket på Åspegeln kommer att tillaga mat till boende på Åspegeln,
Trädgården, Strömsborg och Strandgården.
Det kommer inte att vara någon matsal för servering i anslutning till
matsalen. Det kommer att finnas en samlingssal/matsal med
utrymme för till exempel en café verksamhet, detta utifrån
prioritering efter de ekonomiska ramarna.
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3. Rådets handlingsplan 2019
Handlingsplan för 2019:
•
•
•

Vara delaktiga i planeringen av vård-och
omsorgsboende/trygghetsboende.
Verka för att utveckla befintlig samhällsservice för äldre.
Vara remissinstans vad gäller planerade förändringar som har,
eller kan få betydelse för äldre i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna handlingsplanen
för 2019.

4. Internet och digitalisering
Ordförande Marie-Louise Söderström informerar att det pågår ett
arbete för planering av utbyggnad av fibernät i kommunen.
Tf vård- och omsorgschef Monika Gustavsson informerar att det i
dagsläget endast är internetuppkoppling till personalens datorer ute
i verksamheterna.
Det planeras för tillgängligt wifi på Åspegeln och även till viss del på
Strömsborg.

5. Information från socialförvaltningen
Vård- och omsorgsboende

Tf vård- och omsorgschef Monika Gustavsson informerar att planen
är att brukare på Hällbackens demensavdelningar, Täppan 1 och 2
samt brukare på Strömsborg är de som flyttar till Åspegeln. Brukare
på Hällbacken Heden kommer att flytta till Strömsborg.
Birgitta Rodenius, SPF Seniorerna Aktiv, ställer frågan om hur det
kommer att rekryteras personal till Åspegeln som ska vara ett
demensboende. Tf vård- och omsorgschef Monika Gustavsson svarar
att personalen kommer att få söka tjänsterna vid uppstart och
omorganisation, det finns flera undersköterskor med
specialistutbildning inom demens. Det kommer även i höst starta
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upp en ny specialistutbildning inom demens för undersköterskor i
Arboga.
Två enhetschefer till Åspegeln kommer att rekryteras internt inom
kort så att de kan starta upp arbetet med rekrytering av
omvårdnadspersonal.
Personalförändringar

Tf vård- och omsorgschef, Monika Gustavsson, informerar om
personalförändringar inom socialförvaltningen.
•
•

Ove Bergman – tf socialchef
Monika Gusatvsson – tf vård- och omsorgschef tom 20 juni

Sommarsemester

•
•

Vård och omsorg har anställt omvårdnadspersonal för att täcka
sommarsemestern.
Inom hälso- och sjukvårdsenheten är det behov av att ta hjälp av
bemanningsföretag gällande sjuksköterskor.

Ulla Berndtsson, PRO, ställer frågan om det finns någon anledning
till att det är stor personalomsättning i Arboga kommun. Tf vårdoch omsorgschef Monika Gustavsson svarar att det gällande chefer
är stor omsättning i alla kommuner.
Ulla Berndtsson, PRO, ställer frågan om det finns någon grund för de
insändare som varit i dagspressen. Ordförande Marie-Louise
Söderström informerar att hon besöker verksamheten och även
deltar i det dagliga arbetet för att bilda sig en uppfattning. Hon anser
att innehållet i insändarna inte är generella då alla medarbetare inte
delar skribenternas uppfattning. Förvaltningen arbetar för att skapa
en god arbetsmiljö.
Budget och ekonomi

Socialnämnden prognostiserar ett minus 2019, det är inom både
individ- och familjeomsorgen, vård- och omsorg och verksamheten
för funktionshinder förvaltningen prognostiserar ett minus. Detta
bland annat för placeringar där kommunen inte har kompetens att
erbjuda plats.
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Karl-Ove Johansson, PRO, ställer frågan om hur Arboga ligger till
jämfört med liknande kommuner i landet. Ordförande Marie-Louise
Söderström svarar att Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör
jämförelser och det visar på att Arboga har höga kostnader.
Kommunen står inför utmaningar för 2020, till exempel byggnation
av ny förskola och nytt vård- och omsorgsboende ger ökade
driftskostnader.
Kö till särskilt boende

Tf vård- och omsorgschef Monika Gustavsson informerar att det i
dagsläget är 31 personer som står i kö till plats på särskilt boende.
Flera av dessa har blivit erbjudna plats men tackat nej i väntan på
plats på ett specifikt boende.
Åspegeln kommer att ge 20 nya platser vilket inte kommer att täcka
upp dagens kö.

6. Övrigt
Förslag till hösten – respektive pensionärsorganisation informerar
rådet om sin verksamhet

Ordförande Marie-Louise Söderström ger förslag på att varje
förening ger en kort presentation på deras förening, vad de har för
aktiviteter och vad de arbetar för.
SPF Seniorerna Aktiv presenterar sin förening vid nästa
sammanträde.
Trygghetsboende

Margareta Jurstrand, SPF Seniorerna Aktiv, informerar att de
tillsammans med pensionärsföreningarna PRO och SKPF har fått
information om Riksbyggens projekt om Trygghetsboende.
Trygghetsboende är en boendeform där lägenheterna är avsedda för
målgruppen äldre (+65 år) som är för friska för särskilt boende men
har behov av mer trygghet och social närvaro än vad de kan få i sitt
nuvarande hem.
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Projektet utgår från att det är en kooperativ hyresrätt som
boendeform. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger de boende ett
inflytande över sitt boende.
De boende får en tillgänglig lägenhet utan att behöva satsa något
större kapital. I en Kooperativ hyresrättsföreningen är
medlemsavgiften med Riksbyggens upplägg bara 100 kronor.
Ordförande Marie-Louise Söderström tar med sig informationen.

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 25 september, 2019, klockan 09.00.

Arboga den 22 maj 2019

Marie-Louise Söderström
Ordförande

Inger Smedbrant
Sekreterare
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